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 فاصيل الواقعة:ت

من صباح يوم  7:30التابع للتحالف  السعودي صاروخاً عند الساعة الــــ  أطلق طيران الدرون
ستهدف منزل المواطن/ 2019يونيو  5األربعاء الموافق  م يصادف يوم عيد الفطر المبارك ا

محافظة حجة،  –مديرية عبس  –الجر  –محمود علي عضـــابي النافن في منطبة بني يادي 
صيب ) صاروخ المنزل وأ سرة يم  ( مدنيين 7دمر ال سن،  إمرأتين إحداينمن األ طاعنة في ال

ـــ )5و) ( عاماً، كانوا يتناولون طعام اإلفطار بفناء منزلهم تم اسعافهم 15( أطفال دون سن الـ
بعد مضــي ســاعة من الهجوم إلت مســتســفت عبس الريفي حيا أن طيران الدرون بحســب 

ـــرة المننوبة، أعاي ميامهم بنب  ا الحادثة.  لحظة وموعلجرحت افادة أحد الناجين من االس
–عاماً، ليلت أحمد عضــابي  (50)أســماء الضــحايا المصــابين يم ) أحمديه إبراييم عضــابي 

ـــلوح يحيت عضـــابي  (27) ـــنوا   (5)عاماً، خديجة عبي  محمود عضـــابي  (15)عاماً، س س
ضابيو ضابي  شبيبتها  أحالم عبي  محمود ع ضيعة( ، زياد محمود ع صف ) ر ( 14)عام ون

 ( سنوا (.9وأخيه مراد محمود  عضابي ) عاماً

 

 وناجين من الغارةإفادات شهود عيان 

عاماً ، ناجي من الغارة الجوية وشاهد عيان على الحادثة، قابلناه  25-عقيل محمود علي عضابي 
  -وقال لنا :

 وكان أفرادمبنراً صــباح يوم  األربعاء وال ي يصــادف يوم عيد الفطر المبارك  ) اســتيبتظ 
( ســـنوا  ، 5ابنتاي خديجة ) منهن اســـرتي مد ســـببوني في بلو ولبســـوا ثيابهم الجديدة 

ـــنة ونصـــف  تناولن طعام اإلفطار بفناء منزلنا بيب  بعد انتهافي من ثم خرجنا لوأحالم س
للحظا  زالوا حول مافدة اإلفطار، في تلو ا ماوالببية  وشبيبيتناول الطعام لغس  يدي أنا 
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منزلنا أصـــاه تهدم   علتصـــاروخاً الســـعودي  العدوانتحالف أطلب  طافرة درون تابعة ل
( أشـــ ان من اســـرتي ) 7جاه وأصـــيب )وتناثر  الســـظايا في ك  ات غرفة الطهي بالنام 

، يجة وأحالم ، وأخواني مراد وزياد ( ( عاماً، وزوجتي ليلت ، وابنتاي خد50والدتي أحمديه )
الهجوم الجوي بعد أن تأكد  من مغادرة طافرة الدرون لألجواء  كن  أنا وأخي الناجين من

ـــــ ) ــعاف المصــابين الـ ــيارتنا7ممنا باس ــعفنا  –إثر الغارة التي تضــرر   - ( علت متن س وأس
( حاال  حرجة يم والدتي وزوجتي وطفلتنا 4المصابين إلت المستسفت من بين المصابين )

خديجة وأخي زياد جميعهم  بالعناية الطبية المركزة، أنا ملق جداً علت حياتهم، تفاجئنا 
 حبيبة من البصف الوحسي علت منزلنا ال ي كان منتظ باألطفال والنساء ،(.

 عاماً، شاهد عيان قال لنا:  40 –ي محمد عضابي يحيى عل

طافرة درون تابعة لتحالف العدوان  الســـعودي من  طلوع ضـــوء  صـــباح يوم العيد،  حلب ) 
ــ  صباحاً تبريباً  7:30وكان  تحوم بسن  منثف في أجواء المنطبة، وفوجئ  عند الساعة الـ

وشــايدته عندما ضــره بي  بســن طافرة الدرون غارة جوية ســمع  صــفير انطالي الصــاروخ 
النثيف من المنان يرع  إلت المنزل  صـــهري محمود عضـــابي وارتفع  االدخنة والغبار

وشارك  في انباب الجرحت واسعافهم إلت المستسفت من بين المصابين أبنتي سلوح يحيت 
ضابي ) ضابي، 15ع سرة محمود ع سظايا متعددة في جسديا والببية من أ صيب  ب ( عاماً، أ
   الغارة منزلهم المبني من البش وتضرر  سيارتهم(.كما دمر

 نتائج الواقعة:

 الضحايا المدنيين:

 
   

 اإلمجايل

 7  2 5 الجرحى
 المنشآت المدنية:

 
  

  1 تدمير

 1  تضرر
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                ً                         وصف االنتهاك وفقا  للقانون اإلنساني الدولي:

بانوني اطلع علت  عة وأجرحالمركز ال فة  الوام ية لمعر يدان با  م بة التي تم تحبي المنط
منزالً مدنياً تبطنه مدنية وأن المنان المســتهدف عبارة عن ن المنطبة أاســتهدافها ووجدنا 

وال توجد أي أيداف عسنرية في تلو المنطبة األمر  عافلة مدنية أغلب أفراديا أطفال ونساء
سآ  المدنية ال ي يؤكد أن ما مام  به موا  التحالف  ستهداف متعمد للمدنيين والمن يو ا

ها ويي جرافم  ع  علي بادئ والبيم التي أجم ماً للم لدولي، وخر بانون ا ها ال مب علي عا ي
ــرة.  ــتهداف األطفال  ومجردالمجتمعا  المتحض ــعودية وتحالفها في مت  واس ــتمرار الس اس

 التحالف السعوديما زال   والنساء والمدنيين ما يو إال جريمة بسعة تضاف إلت الجرافم التي
ومســمع المجتمع الدولي ال ي ما زال صــامتاً إزاء ي ه الجرافم التي يندح أح رتنبها أمام مري

لها جبين اإلنسانية والتي ستسن  في المستبب  البريب عببة أمام تناتف المجتمع الدولي 
ع ية في ال ـــوابق دول ي ه الجرافم س ـــتنون  ب  س يا   عه عن الحبوي والحر دوان علت ودفا

 المجتمعا  والدول.

 

 توصيات المركز:

   المركز البانوني للحبوي والتنمية يدعو جميع منظما  المجتمع المدني والمنظما
الدولية وخصوصاً منظما  األمم المتحدة إلت تحم  مسئولياتها األخالمية واإلنسانية 
 تجاه ما يرتنبه طيران التحالف السعودي من جرافم بحق البسرية و اإلنسانية جمعا.

 األمن إلت الحفاظ علت ما تببت من سمعتها وسرعة  كما يدعو األمم المتحدة ومجلس
العم  علت ومف الحره وومف نزيف الدم اليمني والحد من ارتناه الجرافم بحق 

 أطفال ونساء اليمن.
  ويدعو إلت سرعة إرسال لجان تحبيق دولية للتحبيق في ي ه الجريمة وغيريا وتبديم

 مرتنبيها للبضاء الدولي.
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 (.1ملحق رقم )

 أسماء وبيانات الضحايا الجرحى من المدنيين 

نوع  العمر النوع االســـــــــم م
منان  المحافظة المديرية االنتهاك

 الوامعة
تاريخ 
 الوامعة

 2019يونيو  5 بني يادي حجة  عبس جريحه  50 انثت  أحمديه إبراييم أحمد عضابي   1
 2019يونيو  5 بني يادي حجة  عبس جريحه 27 أنثت  ليلت أحمد علي محمد عضابي  2
 2019يونيو  5 بني يادي حجة  عبس جريحه 15 طفله  سلوح يحيت علي عضابي 3
 2019يونيو  5 بني يادي حجة  عبس جريحه 5 طفله خديجة عبي  محمود علي تركي عضابي 4
 2019يونيو  5 بني يادي حجة  عبس جريحه 1.5 طفله أحالم عبي  محمود علي تركي عضابي 5
 2019يونيو  5 بني يادي حجة  عبس جريح 14 طف  زياد محمود علي محمد تركي عضابي 6
 2019يونيو  5 بني يادي حجة  عبس جريح 9 طف  مراد محمود علي محمد تركي عضابي  7

 المدنيين الجرحىصور بعض الضحايا من 
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 (.2ملحق رقم )

 أسماء وبيانات المنشآت المدنية المدمرة والمتضررة

نوع  اسم صاحب المنسأة م
نوع  العدد المنسأة

منان  المحافظة المديرية الضرر
 تاريخ الوامعة الوامعة

 2019يونيو  5 بني يادي حجة  عبس تدمير 1 منزل محمود علي محمد تركي عضابي 1

 2019يونيو  5 بني يادي حجة  عبس تضرر 1 سيارة محمود علي محمد تركي عضابي 2
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